
 

 
 אונו - לחברה ואמנויות בית הספר

 

 2020-2021 פ"אלשנת הלימודים תשבמדעי ההתנהגות  ראשוןלתואר  הרשמהטופס 
 

 _____________________: תאריך הרשמה

 

 :פרטים אישיים

   :(ספרות 9)זהות  מספר תעודת

 _____________________ :נוסףמשפחה שם ____________ ________ :שם משפחה _______________________ :פרטישם 

 _________________________________ :שם פרטי באנגלית _______________________________ :שם משפחה באנגלית

 ______/ ______/ ______: תאריך לידה        נקבה/  זכר :מין
  יום       חודש         שנה                       

 

 
 

 :מגורים כתובת

 _____________________________.: ד.ת___________________________________________________  :רחוב ומספר בית

 _____________________________________: מיקוד__ _________________________________________________ :ישוב

 _________________________________________________________________________________ :כתובת למשלוח דואר

 ____________________________________: טלפון נוסף___________________________________________ : טלפון נייד

 ________________________________________________________________________________________: ל"כתובת דוא

 

 (:לכל מסמך מצורף סמן )יש לשלוח בדואר את הפריטים הבאים , אונו לבית הספר לחברה ואמנויותלצורך רישום 
 

1.  טופס הרשמה מלא וחתום 

 :צרףליש  - השכלה .2

 ל"תעודת בגרות מחו   אקסטרנית    רגילה  :מקורית תעודת בגרות

 יךבגרות בתאר תעודת להשלים/  בכוונתי לשפר :_________________ 

 :יש לצרף – בחינה פסיכומטרית .3

  בציון___ __________________ :מתאריך על בחינה פסיכומטריתמקורי אישור :____________________________ 

  בתאריך( בעיגול הקף) ציון בחינה פסיכומטרית לשפר/ לבחינה פסיכומטרית בכוונתי לגשת :_________________ 

  :אישור מאחד המבחנים הבאים יש לצרף – באנגליתציון  .4

  הציון פסיכומטריציון אנגלית במבחן אישור מקורי על: ___________ 

  הציון ם"אמיר/ ר "ציון אנגלית במבחן אמיאישור מקורי על: ___________ 

 



 
 

  

 

 :תמונות פספורט .5

 2 עודת זהות תמונות פספורט שעל גבן מצוין שם ומספר ת 

 

 :תעודת זהות .6

 צילום תעודת זהות 

  ₪ 353ס "תשלום דמי רישום ע .7

 . 8שלוחה  39-1656538: ניתן לשלם בכרטיס אשראי בטלפון₪  053את דמי הרישום על סך 

 דמי הרישום שולמו בכרטיס אשראי בעסקה טלפונית בתאריך :__________________ 

 

 

 

 הצהרה

 .ב למטרות ניהול אקדמיידוע לי כי הפרטים בטופס זה יוזנו למחש

 .הנני מצהיר בזאת כי הפרטים שמלאתי הינם נכונים

פ חוק התקשורת "ע)אונו לחברה ואמנויות  מבית ספר sms-ל וב"פרסומים ועדכונים בדוא, תכנים, מידע ת לקבל/אני מאשר

 (*2331–ח"התשס ,03’ תיקון מס( בזק ושידורים)

 

 

 __________________________________________: חתימה ________________________________________ :תאריך

 

 
 
 

 ךלכן מומלץ לשמור עותק ברשות, ולא יינתנו העתקים, לא יוחזרו טפסים שהוגשו לצורך רישום, ךלידיעת

 .ךמכל מסמך שדרוש לכ

יש להמציא אישור על שינוי , השם המופיע על גבי המסמכים השונים ןבאין התאמה בין השם המופיע על טופס הרישום לבי

 .ממשרד הפנים שם

 .כל הנאמר בלשון זכר מתייחס גם לנקבה

 ז הלימודים במידת הצורך"המוסד שומר לעצמו את הזכות לשינוי מקום או לו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30-1656533: פקס , 30-1656531: 'טל, בית הספר לחברה ואמנויות אונו

 42370, נתניה, ת ישן"האז, 13335. ד.ת', ב 13האורזים ' רח

     www.asa.ac.il:  אתר   info1@asa.ac.il  : ל מזכירות"דוא
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